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1. INTRODUÇÃO 

 

O desenvolvimento de instrumentos de zoneamento urbano para regular as 

áreas informais como favelas e loteamentos irregulares foi tratado no Estudo Técnico  

Nº 2/2016/CAL/MD/CMRJ).  

É inegável, como se pode ver no estudo técnico anterior, e, mais 

profundamente, nos excelentes trabalhos de Gonçalves1 (2006) e Magalhães2 (2010), 

que o processo de reconhecimento das favelas como parte integrante da necessidade de 

ações governamentais distintas das ações de expurgo está presente desde a década de 

1930. Entretanto, essas ações se compunham de atuações pontuais e isoladas 

(Magalhães 2010).  

A década de 80, no Rio de Janeiro, sob a administração de Leonel Brizola, 

representaria um marco na política de regularização fundiária em função da instituição 

do programa, Cada Família um Lote. Apesar da inovação, o programa forneceu um 

resultado tímido, 16mil títulos provisórios dos 400 mil almejados (Compans 2003), 

estes números corroboram com a interpretação de que havia uma lacuna legal para sua 

eficácia apesar da disponibilidade política. 

A Constituição de 1988 representa um divisor de águas em um processo de 

maior alcance, outorgando maior eficácia aos instrumentos legais e urbanísticos 

ulteriores. De fato, o capítulo II da CRFB, que trata da política urbana, arts. 182 e 183 

iniciam uma transformação vertical, de cima para baixo da estrutura legal da 

regularização fundiária, da função social da propriedade e dos planos urbanísticos. 

Deste capítulo resultará o Estatuto das Cidades, Lei Federal nº 10.257, de 10 de julho de 

2001. Antes disso, o município do Rio de Janeiro teria seu primeiro Plano Diretor, no 

ano de 1992, Lei Complementar nº 16, de 1992, posteriormente, sob a égide do Estatuto 

da Cidade, surge o Plano Diretor de 2011, Lei Complementar nº111 de 1º de fevereiro 

de 2011. 

                                                           
1
 GONÇALVES, Rafael. Favelas do Rio de Janeiro: História e Direito. Rio de Janeiro: Pallas/PUC-Rio, 2013 

2
 Magalhães, Alex Ferreira  O Direito das Favelas, Rio de Janeiro, Letra Capital, 2013. 

 

https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjZ8-Xng-vLAhWIEpAKHXp3CY0QFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fmail.camara.rj.gov.br%2FAPL%2FLegislativos%2Fcontlei.nsf%2F573ad0b372ea8c96032564ff00629eae%2F758414dfee085d47032577220075c7e4%3FOpenDocument&usg=AFQjCNHhD96EopfgbOzrecolfWD-SxdA5A&sig2=hY6uG-AOO89nFyYkbSQy2A&bvm=bv.118353311,d.Y2I
http://www.estantevirtual.com.br/autor/alex-ferreira-magalhaes
http://www.estantevirtual.com.br/editora/letra-capital


Por sua força normativa, a constituição Federal permitiu um nível de 

estruturação legal, disponibilidade política e conjunção de recursos para enfrentar a 

questão da urbanização e legalização fundiária como nunca antes. 

Corroborando com o afirmado, pode-se considerar, a partir da transcrição de 

Gonçalves, que as ações mais amplas para lidar com as favelas têm seu prelúdio na 

década de 90 com o programa Favela Bairro: 

... o mais ambicioso projeto de urbanização de favelas realizado até hoje. 

Segundo o Decreto 14.332 de 1995, os objetivos do Favela Bairro consistem 

em, respeitando o capital construído pelos moradores, complementar ou 

construir a estrutura urbana principal da favela (saneamento e maior 

acessibilidade a estes espaços), de forma a preencher todas as condições para 

se considerarem as favelas como verdadeiros bairros. 

 

Na prática, o programa Favela Bairro ocorreu nos locais beneficiados antes da 

declaração da AEIS (Área de Especial Interesse) não obstante a exigência no Plano 

Diretor precedente (PLC 16/92), que condiciona a declaração de Especial Interesse 

Social para a inclusão de determinada área nos programas habitacionais e de melhorias. 

Segundo o site da Prefeitura, os números alcançados até o momento são: 

Desde o início do programa, em 1994, no Favela-Bairro I e II foram investidos 

US$ 600 milhões, resultantes de dois contratos assinados nos anos de 1995 e 

2000 com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, cada um no valor de 

US$ 300 milhões, sendo 180 milhões do BID e 120 milhões da Prefeitura. 

Paralelamente à transformação urbana, o Favela-Bairro implantou programas 

sociais de atendimento à criança e ao adolescente e de geração de trabalho e 

renda.
3
 

Os montantes financeiros disponibilizados e a abrangência das disciplinas 

urbanas e sociais aplicadas endossam a capacidade de mudanças decorrentes do 

Programa Favela Bairro. 

 

2. OBJETIVO 

A partir dessa introdução, este estudo apresentará uma compilação acerca das 

dimensões envolvidas com a AEIS, as Favelas e outros tipos de ocupação da cidade. 

Quanto do território do Município, estaria ele submetido a esses parâmetros 

especiais? Seriam essas dimensões significativas? 
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Em um estudo vindouro serão aprofundadas as pesquisas acerca do impacto da 

AEIS na estrutura Urbana da cidade. Obviamente a dimensão deste impacto envolve 

conhecer o espaço abarcado por este instrumento urbanístico. 

 

3. CONCEITUAÇÃO PARA O TRABALHO 

O conceito utilizado para a AEIS neste estudo é fruto das especificidades 

trazidas em diferentes normas legais, entre eles o Estatuto da Cidade, Lei Federal 

10.257 de 10 de Julho de 2001, que “Regulamenta os arts. 182 e 183 da Constituição 

Federal, estabelecem diretrizes gerais da política urbana e dá outras providências”. Na 

lei citada verificamos que a AEIS é uma forma de gestão de uso e ocupação do solo. O 

Plano Diretor trata da AEIS , em seu art. 50, como um dos instrumentos legais 

disponíveis para a alteração das normas de uso e ocupação do solo, e de forma mais 

explícita, em seu art. 70 afirma que: 

Áreas de Especial Interesse, permanentes ou transitórias, (inclui a AEIS entre 

outras), são espaços da Cidade perfeitamente delimitados sobrepostos em uma 

ou mais Zonas ou Subzonas, que serão submetidos a regime urbanístico 

específico, relativo à implementação de políticas públicas de desenvolvimento 

urbano e formas de controle que prevalecerão sobre os controles definidos 

para as Zonas e Subzonas que as contêm.(GN). 

 

Uma das interpretações possíveis é de que a AEIS “territorializa” áreas que não 

estão subjugadas aos parâmetros oficiais ou estarão subjugadas a um regramento 

específico aparte da lei urbanística usualmente aplicada.  

É importante ressaltar, que tanto a LC16/92 e o atual Plano Diretor, LC111/11 

não vinculam necessariamente a Favela à AEIS, até porque são definições distintas 

conforme explanado no estudo Nº 2/2016/CAL/MD/CMRJ. 

 

 

4. METODOLOGIA 

 

A coleta de dados realizou-se, predominantemente, a partir das informações 

disponibilizadas pelo IPP, que dispõe da vasta pesquisa, e outras fontes oficiais, 

encontradas em grande parte nos canais eletrônicos do governo, inclusive do IBGE.  



Os dados relativos aos aglomerados subnormais estão disponibilizados no site: 

www.cidades.ibge.gov.br. 

Para as informações territoriais das favelas, foi utilizada também a plataforma 

Arcgis da Prefeitura, acessível em http://pcrj.maps.arcgis.com/. 

A partir de então se extraiu o mapa em formato DWG sendo posteriormente 

analisadas no programa Autocad 2015. 

Os dados dos Loteamentos Irregulares foram obtidos através de um processo 

similar, porém a fonte utilizada adveio do Portal GEO da Prefeitura do Rio de Janeiro. 

Os dados da AEIS foram obtidos, parcialmente no site da Câmara de 

Vereadores do Rio de Janeiro e complementadas com as informações fornecidas 

diretamente pelo IPP. 

 

 

Figura 1-sistema ArcGis online com indicação das favelas 

http://www.cidades.ibge.gov.br/
http://pcrj.maps.arcgis.com/


 

Figura 2-sistema ArcGis para definição dos Loteamentos Irregulares 

 

 

A AEIS, neste município, não foi estabelecida exclusivamente para tratar do 

assunto das favelas, mas é patente a direta correlação entre elas, até porque seu objetivo 

está fortemente entranhado com as deficiências urbanísticas encontradas nesse tipo de 

assentamento. 

Do ponto de vista da análise do potencial dimensional, existe um critério 

objetivo para lograr a quantificação da fração de território sujeito ao manto da AEIS. 

Trata-se do âmbito de alcance definido no art. 70 do PD: 

 

De acordo com a LC111/11, art.70, II: 

II - Área de Especial Interesse Social - AEIS é aquela destinada a Programas 

Habitacionais de Interesse Social – HIS, destinados prioritariamente a famílias 

de renda igual ou inferior a seis salários mínimos, de promoção pública ou a 

ela vinculada, admitindo-se usos de caráter local complementares ao 

residencial, tais como comércio, equipamentos comunitários de educação e 

saúde e áreas de esporte e lazer, abrangendo as seguintes modalidades:  

 

a) AEIS 1, caracterizada por: 

 

1. áreas ocupadas por favelas e loteamentos irregulares;  

2. conjuntos habitacionais de promoção pública de interesse social e em estado de 

degradação; 

 

b) AEIS 2, caracterizada por: 



 

1. imóveis não edificados, não utilizados e subutilizados em áreas infraestruturadas; 

 

Como se observa, a tendência é de que a AEIS abarque uma área mais ampla 

do que as já ocupadas pela favela já que alberga outros tipos de assentamentos. 

Esses critérios são estudados individualmente a seguir. 

 

Critérios para estabelecimento de AEIS. 

 

a) AEIS 1, caracterizada por:  

1. áreas ocupadas por favelas e loteamentos irregulares;. 

 

Nesta alínea a demarcação é objetiva, direta e relativamente definível, haja 

vista que dispomos de números bem aproximados disponibilizados por órgãos altamente 

técnicos como o IBGE e o IPP. Esses números serão encontrados na tabela geral a ser 

apresentada posteriormente. 

 

2. conjuntos habitacionais de promoção pública de interesse social e em estado de 

degradação; 

 

O potencial disponibilizado pela existência dos conjuntos habitacionais é de 

complexa medição. Diferentes programas e instituições voltados para construção 

habitacional, ao nível local e nacional, foram implantados
4
. As ações mais intensas 

ocorreram a partir da década de 1940 com o Instituto de Aposentadorias e Pensões dos 

Industriários e a Fundação Casa. Algumas das instituições públicas mais atuantes, 

voltadas para a construção dos conjuntos habitacionais foram: o Serviço Especial de 

Recuperação de Favelas e Habitações Anti-Higiênicas – SERFHA e posteriormente a 

CEHAB
5
. Alguns fatores dificultam a apreensão objetiva das estruturas edilícias que 
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 COMITÊ TÉCNICO DE ACOMPANHAMENTO DO PLANO DIRETOR, A evolução da questão habitacional no Rio de 

Janeiro tendo como base os planos e suas implementações Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro | Secretaria 

Municipal de Habitação Disponível em 

http://www.rio.rj.gov.br/dlstatic/10112/5333332/4139320/19QuestaoHabitacionalSMH032014.pdf, acessado em 

01/06/2016 

 

5
 A Companhia Estadual de Habitação do Rio de Janeiro, CEHAB-RJ, foi criada pela Lei nº 263 de 29/XII/62, com o 

objetivo de desenvolver a política habitacional e, principalmente, a erradicação das favelas, sob a supervisão da 

Secretaria de Serviços Sociais, à época, com a razão social de Companhia de Habitação Popular do Estado da 

Guanabara, COHAB-GB.(fonte CEHAB) 

http://www.rio.rj.gov.br/dlstatic/10112/5333332/4139320/19QuestaoHabitacionalSMH032014.pdf


configuram os conjuntos habitacionais em estado de degradação, a saber: dificuldade 

em estabelecer quais e quantos conjuntos existem; dificuldade em estabelecer qual o 

estado de degradação de cada conjunto e; se ele se constitui ainda em um conjunto ou se 

foi transmutado em favela. 

De qualquer maneira, a partir de dados divulgados pela CEHAB, sabe-se que 

esta construiu até a presente data, 102.589 (cento e duas mil, quinhentos e oitenta e 

nove) unidades habitacionais, muitas delas para famílias com renda inferior a 3 salários 

mínimos. Se considerarmos um valor hipotético de 50m2 por unidade, teríamos mais de 

5 milhões de m2 de habitação construídos, ou 5 km2. 

 

b) AEIS 2, caracterizada por: 

1. imóveis não edificados, não utilizados e subutilizados em áreas 

infraestruturadas; 

 

Para aproximarmo-nos de um número condizente com as características 

descritas para a AEIS 2, verificaram-se as atribuições similares dadas a certos imóveis, 

a exemplo dos domicílios particulares não ocupados e efetivamente vagos. O CENSO 

de 2010 do IBGE aponta para cerca de 190 mil domicílios nessas condições. Se o 

propósito é adequar-se aos critérios para a AEIS, este número se encontra 

superdimensionado, afinal, não há muito sentido em estabelecer AEIS em apartamentos 

isolados e dispersos na Zonal Sul da cidade, por exemplo, mesmo que se trate de imóvel 

não utilizado ou subutilizado. Outra inconformidade pode ser verificada quando está em 

decurso a construção de unidades não ocupadas durante um processo censitário. 

Talvez, uma melhor aproximação da regra estabelecida para a AEIS 2 pelo 

Plano Diretor de 2011 se reflita nos vazios urbanos
6
. Este enfoque foi detalhado por 

Leandro Gomes Souza (2012). Em seu trabalho, o autor revela ampla pesquisa que 

abrange dados de diferentes fontes oficiais e traz alguns números relevantes para o 

planejamento urbanos da cidade. 
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 Entre as diferentes definições encontradas selecionou-se aqui aquele  enunciada por Dittmar: Os vazios urbanos 

são áreas construídas ou não, desocupadas ou subutilizadas, que possuem como característica comum o fato de 

serem resíduos do crescimento da cidade (DITTMAR, 2006).  

 



O autor citado, utilizando-se de inferências originadas de diferentes fontes e 

softwares, levantou os domicílios vagos e imóveis não domiciliares vagos
7
. Contudo, os 

dados utilizados disponibilizados pelo IBGE, não se contabilizaram os lotes vagos e as 

edificações em ruínas sem morador-(SOUZA 2012).
8
 

Na prática, em termos de justificativa para a implantação de habitação popular 

em uma AEIS, são mais propícias para edificações as amplas áreas resultantes de 

fábricas abandonadas e/ou estabelecimentos de outra atividade, como próprios públicos 

de grande porte do que pequenos espaços ou apartamentos abandonados. Efetivamente, 

alguns programas habitacionais já vêm sendo implantados no local a exemplo das mais 

de mil famílias dispostas no terreno da antiga CCPL no bairro de Triagem. 

A título referencial, Souza apresenta uma tabela com grandes imóveis 

abandonados na Zona Norte- AP3, que totalizam uma área de 203 (duzentos e três) mil 

m2, o suficiente, utilizando-se uma IAT
9
 de 2, para obter 375 (trezentos e cinquenta e 

cinco mil) m2 de ATE
10

. \este valor permitiria chegar a um empreendimento de mais de 

5 mil domicílios. 

 

                                                           
7
 Souza aponta para as inúmeras variáveis decorrentes, principalmente, das descrições diferentes entre os sistemas 

de cadastros de imóveis. Como exemplo, o Sec. De Fazenda não possui a denominação, imóvel vago, assim, um 

imóvel em ruínas será considerado Terreno com o respectivo pagamento de imposto territorial apenas. 

 

8
 Os dados mais relevantes obditos por Souza foram adquiridos através do CENFE-Cadastro Nacional de Endereços 

para fins estatísticos. 

 

9
 Índice que, multiplicado pela área do terreno, define a Área Total Edificável (ATE) máxima permitida. 

10
 É a área máxima edificável resultante da multiplicação do Índice de Aproveitamento do Terreno (IAT) pela área do 

terreno (S), representada pela fórmula ATE = IAT x S. 



 
Figura 3- Total de vazios urbanos por Região de Planejamento (Souza 2014- Tabela 7) 

 

A prefeitura já dispõe de um programa focado na questão, trata-se do Programa 

Novas Alternativas que atua na reabilitação, recuperação e construção de imóveis em 

vazios urbanos infraestruturados. No entanto, limita-se a aqueles localizados no Centro 

do Rio. 

Não foram encontrados números consistentes para representar a área total 

passível de conversão em AEIS a partir de vazios urbanos. Observa-se, ademais, que os 

últimos números apresentados em tabela estão no grupo dos estabelecimentos 

construídos e abandonados, quando, pela leitura do art. 70 do nosso Plano Diretor, ainda 

estariam incluídas as áreas edificáveis não utilizadas, aquelas em ruínas e aquelas 

subutilizadas, ou seja, um universo consideravelmente maior e cujas informações não 

estão disponíveis. 

Por fim, ressalta-se que estes dados são aproximados em função das diferentes 

fontes utilizadas. Como já citado, o objetivo é fornecer uma ordem de grandeza dos 

assentamentos citados. 

 

 



IMÓVEIS CADASTRADOS JUNTO À FAZENDA MUNICIPAL. 

Como complementação a esta pesquisa, não obstante desconecta do tema 

central, apresenta-se a questão dos imóveis não regularizados junto à fazenda. Trata-se 

de um contingente elevado, que, além de desfalcar os cofres públicos reflete uma parte 

da ilegalidade sob a qual o território municipal está submetido. Mais ainda, se este 

estudo versa acerca do território à margem das regras urbanísticas, então, torna-se 

imperioso reconhecer que os imóveis irregulares devem ser compreendidos no universo 

deste estudo. A tabela abaixo apresenta os imóveis efetivamente cadastrados na cidade 

do Rio de Janeiro até 2008 e foi obtida do estudo técnico de Fabrício Leal de Oliveira 

do IPP (2008): 

 

 

Figura 4-Tabela 8 Estudo técnico IPP Unidades cadastradas SMF 

Com base em tabelas disponibilizadas pelo IPP em seu armazém de dados
11

, 

atualizou-se os dados referentes a 2009 e 2010 com o intuito de equalizar a porcentagem 

de unidades cadastradas oficialmente, resultando nos quantitativos abaixo: 

Unidades cadastradas em 2008.

Unidades cadastradas entre 2008 e 2010: 78.711

Total de unidades cadastradas em 2010: 1.458.530

Total de domicílios rio de janeiro 2010: 2.145.379

% do total, cadastrado: 68%

% do total não cadastrado: 32%  

Figura 5-Unidades Cadastradas/não cadastradas 

5. TABELA DE OCUPAÇÃO URBANA DO RIO DE JANEIRO. 
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 Área licenciada total por uso, total de edificações, total de unidades e total de unidades por tipo, segundo a Área 

de Planejamento, a Regiões de Planejamento, a Regiões Administrativas e o Bairros 2008 a 2014 – 2014 

 



Em decorrência da pesquisa realizada, a tabela a seguir incorpora as 

informações de alguns dos mais importantes tipos de assentamentos e de zoneamento da 

Cidade do Rio de Janeiro. 

Como descrito, não foram encontrados todos os quantitativos definidores por 

tipo de ocupação, por esta razão, algumas células não se encontram preenchidas. 

Inclusive, cabe reforçar as considerações acerca da falta de dados citados por Souza 

(2014): 

. .., é essencial a capacitação e a integração dos diversos órgãos da prefeitura 

que trabalham com esse tipo de informação. O problema encontrado é que 

ainda faltam informações de registros administrativos da prefeitura a esse 

respeito. 

Enfatizamos, no entanto, que o Município do Rio, através de seus órgãos de 

pesquisa tem disponibilizado amplas informações sobre o território, sendo previsto, 

segundo o IPP, uma melhor integração entre os mapas digitais nos próximos períodos. 

O objetivo da tabela é tentar descortinar a proporção, mesmo que estimativa, 

das regiões que de uma forma ou de outra não refletem ou tendem a não refletir as 

normas urbanísticas usuais. No caso dos estabelecimentos abandonados, domicílios 

vagos e domicílios não cadastrados, o aspecto a ser destacado é a subutilização do 

espaço, o que, de certo modo, não se coaduna com a orientação constitucional acerca da 

função social da propriedade. 

Um segundo objetivo é compreender o alcance do instituto da AEIS no 

território e mostrar indícios da geração contínua de espaços fora das regulamentações 

aplicadas para a cidade formal e trazer a discussão da necessidade de busca pelos reais 

padrões coerentes com as condições sociopolíticas da cidade. 

A primeira linha da tabela informa os quantitativos pertencentes às favelas 

cariocas. Sendo um tipo de assentamento amplamente estudado é compreensível que os 

dados estejam mais completos. 

Os Loteamentos Irregulares e as AEIS todavia carecem de dados compilados a 

exemplo do número de domicílios. Dos estabelecimentos abandonados, domicílios 

vagos e domicílios cadastrados, extraiu-se apenas o número das unidades. 

É pertinente notar a preocupação em obter a densidade Liquida dos dados 

analisado, já que, de acordo com o detalhamento apresentado por Barros, apud Alves 

(2014) 
12

: 
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 BARROS, Nayara Sales,  Seminário Urbano APP 2014 A Densidade e a Morfologia Urbana como parâmetros para 

o Planejamento de Bacias Hidrográficas Density and Urban Morphology as parameters to the Hydrographic Basin 



Densidade líquida Expressa o número total de pessoas residindo numa 

determinada zona urbana dividida pela área estritamente utilizada para fins 

residenciais. A densidade habitacional líquida expressa o número total de 

unidades dividido pela área destinada exclusivamente ao uso habitacional. 

 

                                                                                                                                                                          
Planning. Acessado em 01/06/2016, disponível em: http://anpur.org.br/app-urbana-2014/anais/ARQUIVOS/GT1-

308-118-20140620000846.pdf 

 



Observações: 

*1 O mapeamento disponibilizado pelo IPP contempla uma área de 44,85Km2-retirado do cálculo de área, arquivo DWG 

*2 Favelas Cariocas: Comparação das Áreas Ocupadas 2004-2011 da Cidade do Rio de Janeiro- IPP/Prefeitura da Cidade do Rio de 
Janeiro 2011 

*3 Favelas na cidade do Rio de Janeiro: o quadro populacional com base no Censo 2010 Nº 20120501 Maio - 2012 Fernando 
Cavallieri, Adriana Vial - IPP/Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro 

*4-Retirado da tabela do Armazém de Dados da prefeitura do Rio de Janeiro-População e número de domicílios particulares 
permanentes segundo as favelas e comunidades em complexos cadastradas - Município do Rio de Janeiro - 2010 

*5 Dados do IBGE-2010 

*6 Densidade Bruta de acordo com o IBGE-2010 

*7 pode ser considerado como densidade liquida pois está delimitada em espaço urbanizado. 

*8 Fonte IPP via SMHC com dados retirados do programa Estimapop 

*9 Retirado exclusivamente do arquivo DWG produzido pelo mapa GIS do IPP. 

* 10 Densidade relativa à área urbanizada em 2001 segundo o relatório ambiental da PMCRJ 

* 11 Área Urbanizada de acordo com o relatório ambiental da PMCRJ 

* 12 Indicadores Ambientais SMAC/IPP-2015 

* 13 Dados IPP 2014 Estudo Técnico- Nº 20080703  
 

TABELA GERAL DE ÁREAS ESPECIAIS

quantitativo Área km2

% cidade 

bruta

% da 

cidade 

liquida *11 População %populaçao domicílios %domicilio  hab/km2

Densidade 

Liquida por 

há

Favelas *1 1.035 *2 46 *2 3,8% 8,9% 1.443.773 *3 22,84% 440.895 *4 20,55% 31.386 *7 31.386

Loteam. Irregulares *9 51,1 4,3% 9,9%

total Lot Irr e favelas 97,1 8,1% 18,8%

AEIS Atual 18/01/2016 *8 165 23,14 1,9% 4,5% 626.785 9,92% 27.085

Agl. Subnormais *5 2230 54,20 4,5% 10,5% 1.400.000 22,15% 430.000 20,04% 25.830

Município Rio de Janeiro 1.197 *5 6.320.446 *5 2.145.379 5.280 *6 12.229 *10

M. Rio de Janeiro área Urbana *12 516,86

Área urbana do Municipio menos 

Loteamentos Irregulares e favelas 419,76 81,2%

População do Rio menos Agl. 

Subnormais 4.920.446 77,85%

Estabelecimentos abandonados-IBGE 

2010 10.072

Domicílios vagos-IBGE 2010 193.639 9,03%

Domicilios cadastrados Sec Municipal 

de Fazenda *13 1.458.530 67,98%

projetos de recuperação de favelas

projetos de recuperação de AEIS

Interferências urbanísticas da AEIS

Prós e contras

Valor investido por domicilio ou 

familia

projetos de aeis em desenvolvimento

obras em andamento



6. GRÁFICO SIMBÓLICO DAS ÁREAS POTENCIAIS DE AEIS 

 
 

Os gráficos seguintes foram estabelecidos por colagem para melhor 

compreensão do aspecto territorial envolvido no assunto descrito na tabela acima. 

Eventualmente as áreas se sobrepõem, indicando a possibilidade de um 

território pertencer a mais de uma categoria, assim, eventualmente, podem haver 

imóveis em favelas cadastrados pela SMF, Aglomerados Subnormais que incluem 

loteamentos irregulares, etc. 

O que se procurará apresentar é a dimensão territorial fora dos domínios 

formais da regulamentação urbana, seja por uma condicionante fática ou legal. A 

demonstração das áreas passíveis de serem transformadas em AEIS, comparadas ao 

estado atual também é relevante, pois enfatiza a responsabilidade em que o legislador se 

imbui ao definir a regulamentação de amplas áreas fora dos padrões normais. Aqui, 

cabe relembrar as palavras de Santos (1998) ao afirmar que a legislação atual peca por 

seu alto grau de complexidade e padrão de exigência, não se arrogando, entretanto, a 

flexibilização ao limite das condições mínimas de habitabilidade. 

Retomaremos nesta parte os dispositivos elencados no Plano Diretor Decenal 

que definem as áreas com caracterização específica para transformação em AEIS e a 

partir de cada um deles será feito uma representação gráfica. 

 

Caracterizando as áreas urbanas da cidade. 

Em um primeiro momento devem-se restringir àquelas onde de fato existe uma 

área ocupada ou um zoneamento regular permissivo à ocupação. Tratam-se das áreas 

urbanizáveis. Para alcançar uma aproximação dessa área, nos valemos da definição das 

áreas líquidas entendidas pelo IPP como: área resultante da subtração das regiões acima 

da cota 100 metros e das áreas das lagoas ao sul do Município.
13
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 Condicionantes territoriais para a elaboração de estimativas populacionais para unidades submunicipais: 

considerações a partir do caso do Rio de Janeiro Nº 20080703 Julho - 2008 Fabrício Leal de Oliveira - IPP/Prefeitura 

da Cidade do Rio de Janeiro-Estudos Técnicos IPP. 



 

Figura 6-Mapa IPP Áreas Urbanas da cidade (em roxo claro e escuro), IPP-1984 a 2001, disponível em 

http://portalgeo.rio.rj.gov.br/protocolo/Indicadores_capitulos/ 

 

Para a simbologia gráfica proposta ela será representada, com dimensões reais (vide tabela 

geral de áreas especiais) de acordo com a figura 7: 

 

Figura 7-Área total e área urbana do MRJ 



Imóveis Cadastrados e Não Cadastrados: 

A Tabela também apresenta os dados dos imóveis não cadastrados. A inclusão 

deste tema dentro do âmbito da AEIS tem como objetivo reforçar a condição de 

ilegalidade ao qual a cidade ainda se submete. De fato aproximadamente 33% da cidade 

se encontram fora dos cadastros legais. 

A apresentação abaixo será apenas aproximada posto que o quantitativo de 

imóveis cadastrados e não cadastrados não está disposta de maneira exclusivamente 

horizontal.  

 

AEIS 1 1-áreas ocupadas por favelas e loteamentos irregulares; 

1.a.Áreas de Favelas-  

A área de favela ocupa 46km2, representando quase 9% da área líquida da 

cidade. Observar que, em termos populacionais, teríamos cerca de 23%. Essa relação 

entre área perante a população moradora reflete a alta densidade deste tipo de 

assentamento. 

O gráfico abaixo tem dimensão real em decorrência de precisão dos 

levantamentos disponíveis. A posição do conjunto FAVELA é estimada. 



 

Aglomerados Subnormais: 

Os Aglomerados Subnormais têm sua definição estabelecida pelo IBGE. Ela é 

similar, porém não idêntica, àquelas das favelas, por esta razão a área e localização são 

aproximadas, mas não coincidentes. 

 

Área de Loteamentos Irregulares: 

Os Loteamentos irregulares somam 51,1km2, quase 10% do território 

urbanizado da cidade. Não foi possível obter o quantitativo dos habitantes desses locais. 



 

1.b conjuntos habitacionais de promoção pública de interesse social e em 

estado de degradação; 

A problemática dos conjuntos habitacionais já foi mencionada, portanto, a 

simbologia gráfica tem valor estatístico. 

 



 
AEIS 2 

1- Imóveis não edificados, não utilizados e subutilizados em áreas 

infraestruturadas; 

 

A tabela informa o significativo número de 193.639 imóveis vagos, 

representando 9,03% dos imóveis do município. Observando o dispositivo legal, 

compreende-se que ele limita a possibilidade de AEIS em áreas infraestruturadas. Esta 

distinção não foi tratada no presente estudo, razão pela qual indicamos apenas os vazios 

urbanos. 

 

 
 
 

Potencial para implantação da AEIS: 

O último gráfico apresenta uma previsão do potencial de território a ser 

englobada pela AEIS, a partir dos dados numéricos objetivos e outras aproximações 

estimativas. 



 

 

 

7. CONCLUSÃO: 

 

O estudo apresentado tratou de apreender as condições estabelecidas pelo 

Plano Diretor para a formação da AEIS em cada uma de suas possibilidades. 

Observamos a dificuldade na obtenção de dados adequados para a maioria dos 

parâmetros, a exceção, das favelas, amplamente analisada por diferentes institutos de 

pesquisa, destacando-se o Instituto Pereira Passos. 

Foi possível vislumbrar a existência de um grande potencial de formação, no 

Rio de Janeiro, de uma territorialização especial que traz atrelada a ela uma estrutura 

jurídica diferenciada, haja vista que prevê um regramento exclusivo para o local, 

característica marcante das Áreas de Especial Interesse Social. 

Entre as reflexões suscitadas se encontra a relevância em compreender esses 

potenciais territórios segregados da cidade formal, a começar pela obtenção de dados 

estatísticos e cadastrais mais claros. 

De fato, este trabalho traz a tona alguns questionamentos sobre a legislação da 

cidade e as condições de habitabilidade a que ela se submete. Podemos citar entre eles: 

 



1- A legislação edilícia, de parcelamento e de uso do solo estaria adequada às 

condições socioeconômicas da população? Afinal, é patente a dimensão extralegal ao 

qual ela se submete. 

2- A legislação específica voltada para este enorme contingente territorial 

englobada nas AEIS supõe o atendimento a parâmetros de habitabilidade mínimos, por 

conseguinte devem conter critérios que garantam todas as condições adequadas de 

higiene, saúde e urbanidade. Mas, não é isso que deveria embasar a legislação básica e 

formal do município do Rio de Janeiro? 

3- Se entendemos que é possível se flexibilizar as normas legais, quais serão os 

novos parâmetros que atendam a necessidade da faixa excluída e que, ao mesmo tempo 

não causem maior degradação habitacional e ambiental? 

4- Hernando Soto, em seu livro, O Mistério do Capital, nos outorga um ponto 

do vista que enfatiza a presença do capital morto como uma das formas de manutenção 

da pobreza nos países em desenvolvimento. Este capital morto se origina, entre outras 

causas, em função da ilegalidade da propriedade, mais enfaticamente a propriedade 

imóvel não regulamentada. Por este ponto de vista, a condição irregular indicada de 

forma esquemática neste trabalho vem enraizar a condição de pobreza da população 

carioca, reforçando a necessidade de valorizar as ações de regularização fundiária. 

É premente a compilação das informações referentes à AEIS de forma a dar 

subsídios para Leis e Programas mais eficientes e coerentes com a gravidade do tema. 
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